رضيبة القيمة المضافة
المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  – 2017تاري خ اإلصدار  23أغسطس ( 2017يعمل به من  1يناير )2018
المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )18لسنة  – 2022تاري خ اإلصدار  26سبتمب ( 2022يعمل به من  1يناير )2023

اآلت:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة القانون ي
– بعد االطالع عىل الدستور،
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصــاصــات الــوزارات وصــالحي ــات الوزراء ،وتعديالته،
ر
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1981يف شأن فرض رضيبة جمركية اتحادية عىل الواردات من التبغ
ومشتقاته ،وتعديالته،
ر
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )26لسنة  1981يف شأن القانون التجاري البحري ،وتعديالته،
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1985بإصدار قانون المعامالت المدنية ،وتعديالته،
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1987بإصدار قانون العقوبات ،وتعديالته،
ر
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  1992بإصدار قانون اإلثبات يف المعامالت المدنية والتجارية ،وتعديالته،
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992بإصدار قانون اإلجراءات المدنية ،وتعديالته،
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )18لسنة  1993بإصدار قانون المعامالت التجارية ،وتعديالته،
ر
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2004يف شأن المناطق الحرة المالية،
ر
ر
اإللكتونية،
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2006يف شأن المعامالت والتجارة
ر
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2008يف شأن الجمعيــات والمؤسســات األهليــة ذات النفع العام،
وتعديالته،
ر
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2011يف شأن اإليرادات العامة للدولة،
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2011بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
– وعىل المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8لسنة  2011رف شأن قواعد إعــداد ا ر
الختام،
لمتاني ــة العــامة والحساب
ي
ي
ر
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2012يف شأن تنظيم المنافسة،
ر
ر
مدقق الحسابات،
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )22لسنة  1995يف شأن تنظيم مهنة
ي
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015رف شأن ر
الشكات التجارية،
ي
– وعىل المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )13لسنة  2016رف شأن إنشاء الهيئة االتحادية ر
للضائب ،وتعديالته،
ي
– وعىل القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2017رف شأن اإلجراءات ر
الضيبية ،وتعديالته،
ي
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– وعىل المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32لسنة  2021بشأن ر
الشكات التجارية،
ر
اإللكتونية وخدمات الثقة،
– وعىل المرسوم بقانون اتحادي ( )46لسنة  2021بشأن المعامالت
–

وبناء عىل ما عرضه وزير المالية ،وموافقة مجلس الوزراء،

الباب األول – التعاريف
التعاريف1

المادة )- (1
ر
ر
يقض
المعاا الموض ــحة قنين ك منها ما لم
يف تطبيق أحكام هذا المرس ــوم بقانونُ ،يقص ــد بالتلمات والعبارات التالية
ي
ِ
سياق النص بغت ذلك:
اإلمارات العنبية المتحدة.

الدولة

:

الوزير

 :وزير المالية.
:

الهيئة
رضي ـ ـ ـب ـ ـ ــة ال ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــة :
المضافة
ر
الضيبة

الهيئة االتحادية ر
للضائب.
ر
رضيبة تفرض عىل اس ـ ـ ـ ــتتاد وتوريد الس ـ ـ ـ ــلع والخدمات يف ك مرحلة من مراح اإلنتاج

والتوزي ــع وتشم التوريد االعتباري.
 :رضيبة القيمة المضافة.
ر
ر
الت تتمتع بالعض ــوية التاملة يف مجلس التعاون لدول الخليل العنبية وفقا
جميع الدول ي

دول مجلس التعاون

:

الدول المطبقة

:

السلع

:

الخدمات

:

استتاد

:

السلع المعنية

:

الخدمات المعنية

:

الشخص

:

الطبيع أو االعتباري.
الشخص
ي

الخاضع ر
للضيبة

:

ك شخص مسج أو ملزم بالرسجي لغايات ر
الضيبة بموجب هذا المرسوم بقانون.

األساس لدول مجلس التعاون.
للنظام
ي
الت تطبق قانون ر
الضـ ـيبة وفقا ر
ر
لرشـ ـي ــع صــادر ،وما تحدده الالئحة
دول مجلس التعاون ي
التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ر
ر
الت يمبن توري ــده ــا ،بم ــا يف ذل ــك العق ــارات والمي ــاه وجميع أنواع
الممتلت ــات الم ــادي ــة ي
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الطاقة ي
ر
سء يمبن توريده غت السلع.
أي ي
ر
ر
تلق الخدمات من خارج الدولة.
اض الدولة ،أو ي
وصول السلع من الخارج إىل أر ي
ر
الت تم استتادها وال تبون معفاة من ر
ر
الضيبة لو تم توريدها يف الدولة.
تشم السلع ي
ر
ر
ر
والت يعتت مكان توريدها يف الدولة ،وال تبون معفاة من
الت تم اسـ ـ ـ ـ ــتتادها ي
الخدمات ي
ر
ر
الضيبة فيما لو ّتم توريدها يف الدولة.

 1تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )18لسنة .2022
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دافع ر
الضيبة

:

ر
أي شـ ــخص ملزم بدفع الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيبة يف الدولة بموجب هذا المرسـ ــوم بقانون س ـ ــواء كان
خاضعا ر
للضيبة أو مستهلتا نهائيا.

ر
يت
الرسجي الض ي

:

ر
ر
القانوا بالرسجي لغايات ر
الضيبة يف
إجراء يقوم بموجبه الخاضع للض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنيبة أو ممثله
ي

ر
يت
رقم تسجي ض ي
ّ
المسج

:

 :رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لت شخص يتم تسجيله لغايات ر
الضيبة.
ر
ر
يت.
الخاضع للضيبة الحاص عىل رقم تسجي ض ي

المستلم
ر
المتلق
ي

:

الشخص الذي يتم توريد أو استتاد السلع لصالحه.

:

الشخص الذي يتم توريد أو استتاد الخدمات لصالحه.

المستورد

:

ر
فيما يتعلق باستتاد السلع ،هو الشخص الذي يظهر عىل أنه المستورد للسلع يف تاري ــخ
ويعت فيما يتعلق باسـ ــتتاد الخدمات ،ر
ر
الجمري.
متلق تلك
االسـ ــتتاد لغايات التخليص
ي
ي
ي

الهيئة.

:

الخدمات.
ال ـت ـ ــاجــر ال ـخ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ــع :
ر
للضيبة
ر
يت
اإلقرار الض ي

:

المقاب

:

األعمال

:

ر
الرئيس توزيـ ــع المياه وجميع
الخاضع للضـ ـ ـ ـنيبة يف الدول المطبقة والذي يبون نشاطه
ي
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
أنواع الطاقة ي
ر
الت يقدمها الخاضع للض ـ ـ ـ ـ ـنيبة وفقا
المعلومات والبيانات المحددة لغايات الض ـ ـ ـ ـ ـنيبة ي
للنموذج المعد من الهيئة .
ك ما تم اس ـ ـ ــتالمه أو من المتوقع اس ـ ـ ــتالمه لقاء توريد الس ـ ـ ــلع أو الخدمات س ـ ـ ــواء كان
مبالغ نقدية أو غت ذلك مما يصح استالمه كعوض.
ر
وف أي مكان،
أي نش ـ ــاس يمارظ بانتظام واس ـ ــتمرارية واس ـ ــتقاللية من قب أي ش ـ ــخص ي
ر
ر
الخدم أو أنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة
الحرف أو
المهت أو
اا أو
ي
ي
ي
ـناا أو التجاري أو الزر ي
كالنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلتات المادية أو غت المادية.

الـتــوري ـ ــد الـمـعـ رـق مــن :
ر
الضيبة

توريد سـ ـ ــلع أو خدمات لقاء مقاب أثناء ممارسـ ـ ــة األعمال داخ الدولة ،ال تفرض عليه
ُ
الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنيبة وال تس ـ ـ رـتد رضيبة المدخالت المتعلقة به إال بموجب أحكام هذا المرس ـ ــوم
بقانون.

الـتــوري ـ ــد الـخ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ــع :
ر
للضيبة
التوريد االعتباري

:

رضيبة المدخالت

:

توريد سـ ـ ـ ــلع أو خدمات لقاء مقاب أثناء ممارسـ ـ ـ ــة األعمال من قب أي شـ ـ ـ ــخص داخ
ر
المعق من ر
الضيبة.
الدولة ،وال يشم التوريد
ر
الت ينص
ك ما يعتت بمثابة توريد ويعام كأنه توريد خاضــع للض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنيبة وفقا للحاالت ي
عليها هذا المرسوم بقانون.
ر
الت دفعها الشـخص أو تسـتحق عليه عندما يتم توريد سـلع أو خدمات له أو
الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنيبة ي
عندما يقوم باالستتاد.
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رضيبة المخرجات

:

الض ـ ـ ـ ـ ـنيبة المفروضة عىل التوريد الخاضع للضـ ـ ـ ـنيبة وعىل ك توريد يعتت توريد خاضع
ر
للضيبة.

ر
الضيبة القابلة
ر
لالستداد

:

الت تم دفعها ويمبن للهيئة ردها لدافع الض ـ ـ ـ ـ ـنيبة ً
ر
بناء عىل أحكام هذا المرسوم
المبالغ ي

ر
الضيبة المستحقة
ر
الضيبة المستحقة

:

بقانون.
ر
ر
ر
بمقتض هذا المرسوم بقانون.
الت تحرسب وتفرض
الضيبة ي
ر
ر
الت ح ّ موعد سدادها للهيئة.
الضيبة ي

الدفع
ر
الفتة ر
الضيبية
الفاتورة ر
الضيبية

:

:
:

اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ــار الـ ـ ــدائـ ـ ــن :
ر
يت
الض ي
:
الجهات الحبومية

الجهات الختية

:

نشاس ختي ذو صلة :

الت يجب احرساب وسداد ر
ر
الضيبة المستحقة الدفع عنها.
المدة الزمنية المحددة ي
ر ر
وا يسج فيه حصول أي توريد خاضع ر
للضيبة وتفاصيله.
مسرند
خط أو إلكت ي
ي
ر ر
وا يسج فيه حصول أي تعدي لتخفيض أو إلغاء توريد خاضع
مسرند
خط أو إلكت ي
ي
ر
للضيبة وتفاصيله.
الوزارات والدوائر واألجهزة الحبومية والهيئات والمؤسسات العامة االتحادية والمحلية
ر
يف الدولة أو أي كيانات أخرى ت عام بالمعاملة المقررة للجهات الحبومية ،وذلك كله
وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ألغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
ر
الت يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
الجمعيات والمؤسسات األهلية ذات النفع العام ي
ر
ر
والت ال تهدف إىل تحقيق النبــح.
بناء عىل اقتاح الوزير ي
ر
نشاس ال يهدف لتحقيق النبــح أو الفائدة ألي مالك أو عضو أو مساهم يف الجهة الختية،
ر
ر
وتقوم به الجهة الختية يف سياق أغراضها أو أهدافها للقيام بنشاس ختي يف الدولة أو
تعزيزا لها كما هو موافق عليه من الجهات المعنية ،أو وفقا ر
لشوس تأسيسها كجهة ختية
تشي ــع أو مرسوم أو قرار اتحادي أو محىل أو ً
ً
بناء عىل ر
بناء عىل ترخيصها لتقوم بنشاس
ي
ختي من خالل جهة تمنح تلك ر
التاخيص بالنيابة عن الحبومة االتحادية أو حبومة
اإلمارة.

ام :
حد الرسجي اإللز ي

ر
مبلغ محدد يف الالئحة التنفيذية لهذا المرسـ ـ ـ ـ ــوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات
للضيبة أو كان من المتوقع أن تتجاوزه ،عندها ّ
الخاضعة ر
يتوجب عىل المورد الرسجي
ر
يت.
الض ي

ح ـ ــد ال ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـ
االختياري

:

ر
مبلغ محدد يف الالئحة التنفيذية لهذا المرسـ ـ ـ ـ ــوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات
أو النفقات الخاض ـ ــعة للض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنيبة أو كان من المتوقع أن تتجاوزه ،عندها يجوز للمورد
ر
يت.
الرسجي الض ي
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الخـ ــدم ــات المرتبط ــة :

خ ــدم ــات نقـ ـ وتغليح وربو الشـ ـ ـ ـ ــحن ــات وتع ــداد الوث ــائق الجمركي ــة وخ ــدم ــات إدارة

بالنق

الحاويات وتعبئة السـ ـ ـ ـ ــلع وتفنيغها وتخزينها ونقلها أو أية خدمات أخرى ذات صـ ـ ـ ـ ــلة
وثيقة أو تبون رضورية إلتمام خدمات النق .

مقر التأسيس

:

ر
المقر الذي تأس ـ ـس ـ ـ فيه األعمال قانونا يف دولة ما بحس ـ ــب قرار اإلنش ـ ــاء ،وتتخذ فيه
ُ
قرارات اإلدارة الهامة أو تمارظ فيه وظائح اإلدارة المركزية.

المنشأة الثابتة

:

غت مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشك منتظم أو دائم

مكان اإلقامة

:

أي مكان عم ثاب

وتتوفر فيه موارد بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنية وتقنية كافية بحيث تمبنه من القيام بتوريد أو اقتناء سلع أو
خدمات ويشم ذلك الفروع التابعة للشخص.
المكان الذي يوجد فيه للشــخص مقر تأســيس أو منشــأة ثابتة وفقا ألحكام هذا المرســوم
بقانون.
الشخص غت المقيم
األطراف المرتبطة

ر
 :أي شخص ال يمتلك مقر تأسيس أو منشأة ثابتة يف الدولة وعادة ال يقيم فيها.
 :شخصان أو ر
ر
منفصلي من الناحية االقتصادية أو المالية أو التنظيمية ،يستطيع
أكت غت

ر
الرشيعات الجمركية

:

المنطقة المحددة

:

التصدير

:

القسيمة

:

أحدهم أن يسيطر عىل اآلخنين إما قانونا أو بتملك األسهم أو حقوق التصوي .
ر
ر
الرشيعات االتحادية والمحلية المنظمة للجمارك يف الدولة.
أية منطقة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل ر
اقتاح الوزير عىل أنها منطقة
محددة لغايات هذا المرسوم بقانون.
ر
اض الدولة ،أو تقديم الخدمات لشخص مقر تأسيسه أو منشأته الثابتة
مغادرة السلع أر ي
خارج الدولة.
ّ ر
تعط الحق يف الحصـ ـ ـ ــول عىل سـ ـ ـ ــلع أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها أو
أية أداة
ي
ر
ر
محمولة فيها أو الحق يف الحصـ ــول عىل خصـ ــم يف ثمن السـ ــلع أو الخدمات ،وال تشـ ــم
القسيمة الطوابع التيدية الصادرة عن مجموعة بنيد اإلمارات.

أنشـ ـ ـ ــطة تتم بصـ ـ ـ ــفة :

أنشطة تقوم بها جهات حبومية بصفتها وحدها المختصة سواء كان

سيادية

مقاب .

األصول الرأسمالية

:

نـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــام األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول :
الرأسمالية
الغرامات اإلدارية

بمقاب أو بدون

أصول األعمال المخصصة لالستعمال طوي األمد.
نظام يتم بموجبه تعدي رضيبة المدخالت المسـ رـتدة بداية ً
الفعىل
بناء عىل االســتخدام
ي
خالل ر
فتة محددة .

 :مبالغ مالية تفرض عىل الشـ ــخص من قب الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسـ ــوم بقانون
وقانون اإلجراءات ر
الضيبية.
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ت ـ ـق ـ ـي ـ ـيـ ــم ال ـ ـغ ـ ـرام ـ ــات :

قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات اإلدارية المستحقة.

اإلدارية
ر
الضيبة االنتقائية

 :رضيبة تفرض بموجب قانون عىل سلع محددة.
الضيبية  :ش ــخص ــان أو ر
الضـ ـيبة رف الهيئة كش ــخص واحد خاض ــع ر
أكت مس ــجالن لغايات ر
المجموعة ر
للضـ ـ ـيبة
ي
وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون.
ال ـ ـه ـ ـيـ ـ ــدروك ـ ــنبـ ــون ـ ــات  :أي نوع من ر
التكيب ـ ــات النقي ـ ــة المختلف ـ ــة للمع ـ ــادل ـ ــة الكيمي ـ ــائيـ ـ ــة المبون ـ ــة فقو من
ر
الهيدروجي والكنبون (.)CxHY

النقية
ر
يت
التهرب الض ي

:

استخدام الشخص لوسائ غت قانونية ينتل عنها تخفيض مقدار الض ـ ـ ـ ـنيبة المستحقة
لضيبة لم يبن له حق ر
أو عدم دفعها أو ر
استداد ر
استدادها.

ر
يت
التدقيق الض ي

:

إجراء تقوم به الهيئة لفحص السـ ـ ـ ـ ــجالت التجارية أو أي معلومات أو بيانات أو سـ ـ ـ ـ ــلع
متعلقة بشخص للتحقق من الوفاء ر ر
بالتاماته وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون

ر
يت
التقييم الض ي

:

الضيت حسب التعنيح الوارد رف قانون اإلجراءات ر
يقصد به التقييم ر
الضيبية.
ي
ي

الطوا
التضي ــح
ي

:

ر
نموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الض ـ ـنيبة الهيئة عن أي خطأ أو سهو وارد يف
اإلقرار الضـ ـ ـ ـ ـنيت أو رف التقييم الضـ ـ ـ ـ ـنيت أو رف طلب ر
استداد ر
الضيبة وفقا ألحكام قانون
ي
ي
ي
ي
اإلجراءات ر
الضيبية.
ر
القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2017يف شأن اإلجراءات الض ـ ـ ـ ـ ـنيبية ،وتعديالته ،وأي
قانون اتحادي آخر يح محله.

اإلجراءات ر
الضيبية.

ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون اإلجـ ـ ـ ـراءات :
ر
الضيبية

ر
الثات – نطاق فرض ر
الضيبة ونسبتها
الباب
ي
المادة ( - )2نطاق فرض ر
الضيبة
ُتفرض ر
الضيبة عىل:
للضيبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع ر
 .1ك توريد خاضع ر
للضيبة.
 .2استتاد السلع المعنية ،باسرثناء ما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة ( - )3نسبة ر
الضيبة
مع مراعاة أحكام الباب السادظ من هذا المرسوم بقانونُ ،تفرض ر
الضيبة بنسبة أساسية قدرها  %5عىل أي توريد أو
استتاد وفقا ألحكام المادة ( )2من هذا المرسوم بقانون وذلك عىل قيمة التوريد أو االستتاد المحددة وفقا ألحكام هذا
المرسوم بقانون.
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المادة ( - )4مسؤولية ر
الضيبة
ر
ر
يأا:
تبون المسؤولية عن الضيبة المفروضة وفقا لما ي
 .1الخاضع ر
للضيبة الذي يقوم بأي توريد منصوص عليه ر يف البند ( )1من المـ ــادة ( )2من هذا المرسوم بقانون.
 .2المستورد لسلع معنية.
ّ
المسج الذي يحص عىل سلع وفقا لما هو وارد ر يف البند ( )3من المادة ( )48من هذا المرسوم بقانون.
.3
الباب الثالث – التوريد
الفصل األول – توريد السلع والخدمات
المادة ( – )5توريد

السلع2

ر
يأا:
يعد توريدا للسلع ما ي
 .1نق ملكية السلع لشخص آخر أو حق التضف بها وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ر
ر ر
ر
ر
ر
الت تحدده ــا الالئحة التنفيذية
 .2إبرام عقد بي ط ــرفي أو أكت يتتب عليه نق الس ــلع يف وق ـ الحق ،وفقا للش ــروس ي
لهذا المرسوم بقانون.

المادة ( – )6توريد الخدمات
ّ
ر
ُيعد توريدا للخدمات ك توريد ال يعتت توريدا للسلع ،بما يف ذلك ك تقديم للخدم ــات وفقــا لما تحدده الالئحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون.
ر
المادة ( – )7توريد يف حاالت
ر
ر
ر
يأا:
اسرثناء مما ورد يف المادتي ( )5و( )6من هذا المرسوم بقانون ،ال يعتت توريدا ما ي
َ
 .1بيع أو إصــدار أية قسيمة إال إذا كان المق ــاب المستلم لق ــاءه يف ــوق قيمتها النقدية المعلنة ،وفقا لما تحدده الالئحة
خاصة3

التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ر
ر
ر
الت تم نقلها.
 .2انتقال أعمال أو جزء مستق منها من شخص إىل خاضع للضيبة لقيامه باالستمرار يف هذه األعمال ي
 .3أي توريد آخر تحدده الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

 2تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )18لسنة .2022
 3تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )18لسنة .2022
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المادة ( – )8التوريد المؤلف من ر
أكب من ّ
مكون
تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون رشوس معاملة التوريد المؤلح من ر
أكت من مبون لقاء سعر واحد ،سواء
كان

هذه المبونات سلعا أو خدمات أو كليهما.

المادة ( – )9التوريد بوساطة وكيل
ّ
ُ .1يعد توريد الســلع والخدمات بوساطة وكي ـ يتضف باسم الموك ـ ونيــابة عنه ،توريدا من الموك ولصالحه.
ُ .2يعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكي يتصــرف باسم الوكي ـ عىل أنه توريــد ر
مباش من الوكي ولصالحه.

المادة ( – )10توريد الجهات الحكومية
ر
 .1تعتت الجهة الحبومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة األعمال يف الحاالت اآلتية:
أ .إذا كان أنشطتها تتم بصفة غت سيادية.
ر
ب .إذا كان أنشطتها يف منافسة مع القطاع الخاص.
ر
ر
الت تعتت بأنها أنشطة تتم
 .2تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل اقتاح الوزير ،الجهات الحبومية وأنشطتها ي
ر
الت تعتت فيها غت منافسة للقطاع الخاص.
بصفة سيادية والحاالت ي
ر
الثات – التوريد االعتباري
الفصل
ي
المادة ( – )11حاالت التوريد االعتباري
تبون الحاالت التالية توريدا اعتباريا:
 .1توريد لسلع أو خدمات كان

تشك جزءا أو كال من أصول أعمال الخاضع ر
للضيبة ولم تعد هذه السلع أو الخدمات

جزءا من تلك األصول ،عىل أن يبون التوريد قد تم بدون مقاب .
ر
ر
 .2انتقال لسلع كان تشك جزءا من أصول أعمال الخاضع ر
للضيبة يف الدولة إىل أعماله يف إحدى الدول المطبقة،
ر
ر
ر
ر
ر
الت يبون فيها انتقال
أو من أعمال الخاضع للضيبة يف إحدى الدول المطبقة إىل أعماله يف الدولة ،إال يف الحالة ي
السلع:
أ .يعتت بأنه تم بشك مؤق وفقا ر
للرشيعات الجمركية.
ب .يتم كجزء من توريد آخر خاضع ر
للضيبة لهذه السلع.
ر
باستداد رضيبة المدخالت إال أنها استخدم كليا أو جزئيا لغت أغراض األعمال،
 .3توريد لسلع أو خدمات يسمح
ويعد التوريد اعتباريا ر يف حدود االستخدام لغت أغراض األعمال.
ر
ر
ر
يت.
الت يمتلكها الخاضع للضيبة بتاري ــخ إلغاء تسجيله الض ي
 .4السلع والخدمات ي
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المادة ( – )12االستثناء من التوريد االعتباري
ر
ال يبون التوريد توريدا اعتباريا يف أي من الحاالت اآلتية:
 .1إذا لم يتم ا ر
ستداد مبلغ رضيبة المدخالت عن السلع أو الخدمات ذات الصلة.
 .2إذا كان التوريد ر
معق من ر
الضيبة.
 .3إذا تم تعدي ض ــنيبة المدخ ــالت المست ــردة عىل السلع والخدم ــات وفق ــا لنظــام األصول الرأسمالية.
 .4إذا لم تجاوز قيمة توريد السلع لت مستلم خالل ر
فتة ( )12ا رثت ر
عش شهرا المبلغ الذي تحدده الالئحة التنفيذية
ي
لهذا المرسوم بقانون ،وكان التوريد بهدف استعمالها ّ
كعينات أو هدايا تجارية.
ر
ر
إثت ر
ر
عش
 .5إذا كان
ي
إجماىل ضيبة المخرجات الواجبة عىل جميع التوريدات االعتبارية لت شخص خالل فتة ( )12ي
شهرا أق من المبلغ الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ر
يب وإلغاؤه
الباب الرابع – التسجيل الض ي
المادة ( – )13التسجيل ر
الضيب اإللزام4
ي
ي
ر
ر
ر
يت يف حال:
 .1عىل ك شخص لديه مكان إقامة يف الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالرسجي الض ي
أ .تجاوزت قيمة التوريدات المنصوص عليها رف المادة ( )19من هذا المرسوم بقانون خالل ر
فتة ( )12ر
االثت
ي
ي
ر
ام.
عش شهرا السابقة ،حد الرسجي اإللز ي
ب .توقع أن تجاوز قيمة التوري ــدات المنصوص عليها رف المادة ( )19من هذا المرسوم بقانون خــالل ر
فتة ()30
ي
ر
ام.
الثالثي يوما القــادمة ،حد الرسجي اإللز ي
ر
ر
ر
يت يف حال قام
 .2عىل ك شخص ليس لديه مكان إقامة يف الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالرسجي الض ي
ر
بتوريدات سلع أو خدمات ولم يبن شخص آخر ملزما بسداد ر
الضيبة المستحقة عن هذه التوريدات يف الدولة.
ر
الت يجب فيها عىل الشخص تبليغ الهيئة بوجوب
 .3تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدد الزمنية ي
ر
ر
يت
يت وتاري ــخ شيان الرسجي الض ي
الرسجي الض ي
المادة ( – )14المجموعة ر
الضيبية
ر
ر
ر
يت كمجموعة رضيبية إذا تم اسريفاء
 .1يجوز لشخصي أو أكت يمارسون األعمال التقدم بطلب الرسجي الض ي
ر
الشوس اآلتية:
أ.

ر
أن يبون ك شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة يف الدولة.

ب .أن يبون األشخاص المعنيون أطرافا مرتبطة.
ر
ر
الباقي.
ج .أن يسيطر شخص أو أك رت يمارظ األعمال يف إطار رشاكة عىل
 4تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )18لسنة .2022
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ر
الت يجوز فيها للهيئة رفض طلب تسجي المجموعة
 .2تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحاالت ي
ر
الضيبية.
ر
ر
يت واحد ،مالم تقرر الالئحة التنفيذية
 .3ال يحق ألي شخص يمارظ األعمال أن يبون لديه أكت من رقم تسجي ض ي
خالف ذلك.
ر
ر
يت كمجموعة رضيبية وفقا للبند ( )1من هذه المادة ،يجوز
 .4يف حال لم تقم األطراف المرتبطة بالرسجي الض ي
للهيئة تقييم ارتباطهم ً
بناء عىل ممارستهم لألعمال اقتصاديا وماليا وتنظيميا ،وتسجيلهم كمجموعة رضيبية إذا
ر
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
تحقق من االرتباس وفقا للضوابو والشوس ي
ر
الضيبية ً
 .5للهيئة إلغاء تسجي المجموعة ر
بناء عىل البنود المذكورة رف هذه المادة ،وفقا ر
للشوس المحددة يف الالئحة
ي
التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
 .6للهيئة تعدي من تم تسجيلهم كمجموعة رضيبية بزيادة بعض األشخاص أو إزالتهم ً
بناء عىل طلب الخاضع ر
للضيبة
أو وفقا للحاالت المذكورة ر يف الالئحة التنفيذية.
المادة ( – )15االستثناء من

التسجيل5

ّ ً
ّ
مسج ًًل ،وذلك ً
ر
ر
بناء عىل طلبه
مسجًل أو غت
يت سواء كان
 .1يجوز للهيئة اسرثناء الخاضع للضيبة من الرسجي الض ي
إذا كان توريداته خاضعة لنسبة الصفر فقو.
ر
ر
ر
ر
يت بموجب البند ( )1من هذه
 .2إذا حدث أي تغيتات يف أعمال الخاضع للضيبة المسرثت من الرسجي الض ي
المادة أدت أو من شأنها أن تؤدي إىل تخلح السبب الذي تم اسرثناؤه عىل أساسه ،وجب عليه إخطار الهيئة بهذه
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
التعديالت خالل المه ووفقا لإلجراءات ي
ر
الت تم اسرثناء الخاضع ر
ر
للضيبة فيها ر
ر
مت
 .3للهيئة الحق باسريفاء الضيبة المستحقة والغرامات اإلدارية عن الفتة ي
ثب لديها أنه لم يبن له الحق ر يف الحصول عىل هذا االسرثناء.
ر
يب للجهات الحكومية
المادة ( – )16التسجيل الض ي
ر
ر
الت يحددها قرار مجلس الوزراء المذكور يف البند ( )2من المادة ( )10من هذا المرسوم بقانون،
عىل الجهات الحبومية ي
الضيت ،وال يجوز إلغاء تسجي هذه الجهات إال بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل ر
ر
اقتاح الوزير.
القيام بالرسجي
ي
المادة ( – )17التسجيل االختياري
ر
ر
ر
يت اختياريا يف
يت وفقا ألحكام هذا الباب أن يتقدم بطلب الرسجي ـ الض ي
يحق ألي شخص غت ملزم بالرسجي الض ي
الحاالت اآلتية:

 5تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )18لسنة .2022
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ر
ر
 .1إذا أثب يف نهاية أي شهر أن قيمة التوريدات المنصوص عليها يف المادة ( )19من هذا المرسوم بقانون أو النفقات
الت قام بها خالل ر
ر
االثت ر
فتة ( )12ر
ر
عشة شهرا السابقة تجاوزت حد الرسجي االختياري.
ي
الخاضعة للضيبة ي
ر
ر
 .2يف أي وق يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها يف المادة ( )19من هذا المرسوم بقانون أو النفقات
الت قام بها خالل ر
ر
ر
ر
الثالثي يوما القادمة حد الرسجي االختياري.
فتة ()30
الخاضعة للضيبة ي
ر
لغب المقيم
يب ر
المادة ( – )18التسجيل الض ي
ال يحق للشخص غت المقيم أخذ قيمة استتاد السلع والخدمات إىل الدولة لغرض تحديد ما إذا كان يحق له الرسجي
الضيت رف حال كان احرساب ر
ر
الضيبة لهذه السلع والخدمات يقع عىل عاتق المستورد وفقا ألحكام البند ( )1من المادة
ي ي
( )48من هذا المرسوم بقانون.
ر
يب
المادة ( – )19احتساب حد التسجيل الض ي
ر
يأا:
ام وحد الرسجي االختياري يتم احرساب
إجماىل ما ي
ي
لتحديد ما إذا قام الشخص بتجاوز حد الرسجي اإللز ي
 .1قيمة السلع والخدمات الخاضعة ر
للضيبة.
ر
ر
ر
الت تم استالمها من قب الشخص يف حال لم يتم احرسابها يف البند ()1
 .2قيمة السل ــع المعنية والخدمــات المعنية ي
من هذه المادة.
المعت من التوريدات الخاضعة ر
ر
للضيبة العائدة إليه إذا تم االستحواذ كليا أو جزئيا عىل أعمال
 .3قيمة كام أو الجزء
ي
شخص قام بها.
ر
ر
الت قام
 .4قيمة التوريدات الخاضعة للضيبة ي

ر
الت تح ــددها الالئحة التنفيذية
بها أطراف مرتبطة وفق ــا للحــاالت ي

لهذا المرسوم بقانون.

المادة ( – )20األصول الرأسمالية
ال يؤخذ باالعتبار توريد األصول الرأسمالية العائدة للشخص أثناء ممارسة األعمال لحساب ما إذا تجاوز حد الرسجي
ام أو حد الرسجي االختياري.
اإللز ي
المادة ( – )21حاالت إلغاء التسجيل

ر
الضيب6
ي

 .1عىل المسج أن يتقدم بطلب للهيئة إللغاء تسجيله ر
لتي اآلتي ر
الضيت رف أي من الحا ر
تي:
ي ي
أ .إذا توقح عن القيام بتوريدات خاضعة ر
للضيبة.
ب .إذا كان

الت قام بها خالل ر
ر
فتة ( )12اال رثت ر
ر
عش شهرا المتتالية أق من
ي
قيمة التوريدات الخاضعة للضيبة ي
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ر
حد الرسجي االختياري ،وال تتوفر فيه الحالة المنصوص عليها يف البند ( )2من المادة ( )17من هذا المرسوم
بقانون.
ر
ر
ر
ّر
يت من شأنه
يت يف حال تبي لها أن اإلبقاء عىل الرسجي الض ي
 .2يجوز للهيئة أن تصدر قرارا بإلغاء الرسجي الض ي
ر
ر
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم
يت ،وذلك وفقا للضوابو والشوس ي
المساظ بسالمة النظام الض ي
بقانون.
ر
ر
يت إسقاس حق الهيئة للمطالبة بأي رضيبة مستحقة أو غرامات إدارية.
 .3ال يتتب عىل إلغاء الرسجي الض ي
ر
يب
المادة ( – )22طلب إلغاء التسجيل الض ي
ر
ر
ر
ر
الت قام بها
يت يف حال كان قيمة التوريدات الخاضعة للضيبة ي
للمسج التقدم بطلب للهيئة إللغاء تسجيله الض ي
خالل ر
ر
فتة ( )12ر
ام.
االثت عش شهرا السابقة أق من حد الرسجي اإللز ي
ي
ر
يب االختياري
المادة ( – )23إلغاء التسجيل الض ي
ر
إثت ر
ر
عش شهرا من تاري ــخ تسجيله
يت خالل ( )12ي
ال يحق للمسج وفقا للمادة ( )17التقدم بطلب إلغاء تسجيله الض ي
ر
يت.
الض ي
ر
ر
يب وإلغاؤه
المادة ( – )24إجراءات وضوابط وشوط التسجيل الض ي
ر
ر
يت وتلغائه ورفض طلبات
تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابو وشوس الرسجي الض ي
ر
يت وتلغائه المنصوص عليها ر يف هذا الباب.
الرسجي الض ي
الباب الخامس – القواعد المتعلقة بالتوريدات
الفصل األول  -تاري خ التوريد
المادة ( - )25تاري خ التوريد
يتم احرساب ر
الضيبة بتاري ــخ توريد السلع أو الخدمات ويبون التاري ــخ األسبق ألي من التواري ــخ اآلتية:
رإشاف المورد.
 .1تاريـ ــخ نق السلع إذا كان السلع تنق تح
رإشاف المورد.

 .2تاري ــخ وضع السلع بتضف المستلم ،إذا لم يبن نقلها تح
 .3تاريـ ــخ إتمام تجميع السلع أو تركيبها ،رف حال تم توريد السلع مع التجميع ر
والتكيب.
ي
 .4تاريـ ــخ استتاد السلع وفقا ر
للرشيعات الجمركية.
اثت ر
 .5تاري ــخ قبول المستلم للتوريد أو رف موعد ال يجاوز ( )12ر
عش شهرا بعد تاري ــخ نق السلع أو وضعها تح
ي
تضف المستلم ،إذا كان التوريد عىل أساظ القابلية لإلرجاع.
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 .6تاري ــخ االنتهاء من تقديم الخدمات.
 .7تاري ــخ استالم المبلغ المدفوع أو تاري ــخ إصدار الفاتورة ر
الضيبية.
ر
المادة ( - )26تاري خ التوريد يف حاالت

خاصة7

ر
 .1يبون تاري ــخ توريد السلع أو الخدمات ألي عقد يتضمن دفعات دورية أو فواتت متتابعة قد تم يف التاريـ ــخ األسبق
ألي من التواري ــخ اآلتية:
أ.

تاري ــخ إصدار أي فاتورة رضيبية.

ب .تاريـ ــخ استحقاق دفع المبلغ المحدد رف الفاتورة ر
الضيبية.
ي
ج .تاري ــخ استالم المبلغ المدفوع
د .تاري ــخ مرور سنة من تاري ــخ تقديم السلع أو الخدمات.
ر
ر
الت يتم فيها الدفع عت أجهزة البيع هو تاري ــخ تحصيـ ـ المال من األجهزة.
 .2يبون تــاري ــخ الت ــوريد يف الحـ ــاالت ي
ّ
التضف بها أو تغيت أغراض استعمالها أو
 .3يبون تاري ــخ التوريد االعتباري للسلع أو للخدمات هو تاري ــخ توريدها أو
ر
ر
مقتض الحال.
يت ،حسب
تاري ــخ إلغاء الرسجي الض ي
 .4يبون تاري ــخ توريد القسائم هو تاري ــخ إصدارها أو توريدها بعد ذلك.
ر
الثات  -مكان التوريد
الفصل
ي
المادة ( - )27مكان توريد

السلع8

ر
ر
 .1يبون مكان توريد السلع قد تم يف الدولة إذا كان التوريد يف الدولة وال يتضمن تصديرها من الدولة أو استتادها إليها.
ّ
ر
 .2يبون مكان توريد السلع المركبة أو المجمعة يف حال تصديرها من الدولة أو استتادها إليها عىل أنه :
ر
أ .تم يف الدولة ،إذا تم تركيب السلع أو تجميعها فيها.
ب .تم خارج الدولة ،إذا تم تركيبها أو تجميعها خارجها.
ر
يأا:
 .3يبون مكان توريد السلع الذي يتضمن التصدير أو االستتاد كما ي
ر
أ .داخ الدولة يف الحاالت اآلتية:
 )1إذا كان التوريد يتضمن التصدير إىل مكان خارج الدول المطبقة.
ر
ر
ً ر
ر
الت تم التصدير إليها،
 )2إذا لم يبن مستلم السلع يف إحدى الدول المطبقة مسجال للضيبة يف الدولة ي
ام لدى هذه الدولة.
ي
وتجماىل الصادرات من ذات المورد إىل هذه الدولة ال يجاوز حد الرسجي اإللز ي
ر
ر
ر
وتجماىل الصادرات من مورد يف إحدى الدول
يت،
ي
 )3إذا لم يتوفر لمستلم السلع يف الدولة رقم تسجي ض ي
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ام.
المطبقة إىل الدولة يجاوز حد الرسجي اإللز ي
 )4إذا انطبق البند ( )1من المادة ( )26من هذا المرسوم بقانون وتم انتقال ملكية السلع داخ الدولة.
ر
ب .خارج الدولة يف الحاالت اآلتية:
ر
 )1إذا كان التوريد يتضمن تصديرا إىل عمي مسج لغايات ر
الضيبة يف إحدى الدول المطبقة.
ً
ر
ر
ر
الت تم التصدير إليها،
 )2إذا لم يبن مستلم السلع مسجال لغايات الضيبة يف إحدى الدول المطبقة ي
ام لدى هذه الدولة.
ي
وتجماىل الصادرات من ذات المورد إىل هذه الدولة يجاوز حد الرسجي اإللز ي
ر
ر
ر
يت وقام باستتاد سلع من مورد مسج للضيبة يف إحدى
 )3إذا لم يتوفر لمستلم السلع رقم تسجي ض ي
ر
وتجماىل قيمة السلع المستوردة إىل الدولة من ذات المورد إىل
الت يتم االستتاد منها،
ي
الدول المطبقة ي
ام.
الدولة ال يجاوز حد الرسجي اإللز ي
ّ
ر
 .4ال تعام السلع عىل أنها صدرت إىل خارج الدولة وأنه تم إعادة استتادها إليها ،إذا تم توريد السلع يف الدولة
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية
وتطلب عملية التوريد إخراج السلع من الدولة وتعادة دخولها إليها ،وفقا للحاالت ي
لهذا المرسوم بقانون.

المادة ( - )28مكان التوريد للمياه والطاقة
ر
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خالل نظام توزي ــع واقعا يف
 .1يعد توريد المياه وأنواع الطاقة ي
ر
للضيبة ،رف حال كان التوزي ــع من خاضع ر
مكان إقامة التاجر الخاضع ر
للضيبة مكان إقامته يف الدولة إىل تاجر خاضع
ي
ر
ر
للضيبة مكان إقامته يف الدول المطبقة.
ر
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خالل نظام توزي ــع واقعا يف
 .2يعد توريد المياه وأنواع الطاقة ي
للضيبة إىل شخص غت خاضع ر
مكان استهالك فعىل رف حال كان التوزي ــع من خاضع ر
للضيبة.
ي ي
المادة ( - )29مكان توريد الخدمات
يبون مكان توريد الخدمات هو مكان إقامة المورد.
ر
المادة ( - )30مكان التوريد يف حاالت
ر
ر
ً
يأا:
اسرثناء مما نص عليه المادة ( )29من هذا المرسوم بقانون ،يبون مكان التوريد يف حاالت خاصة كما ي
ر
ر
المتلق لديه مكان إقامة رف إحدى الدول المطبقة ومسج لغايات ر
المتلق.
الضيبة فيها ،يبون مكان إقامة
 .1إذا كان
ي
ي
ي
ر
ر
ر
المتلق شخص يمارظ األعمال ولديه مكان إقامة يف الدولة والمورد ليس لديه مكان إقامة يف الدولة ،يبون
 .2إذا كان
ي
ر
المكان يف الدولة.
خاصة9
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الت تقدم عىل السلع ،كخدمات ر
ر
التكيب المتعلقة بالسلع الموردة من قب الغت ،يبون
 .3إذا كان توريد الخدمات ي
المكان الذي تم فيه أداء تلك الخدمات.
ر
ر
ر
ر
يت يف إحدى
 .4إذا كان التوريد تأجت وسائ النق لمستأجر غت خاضع للضيبة يف الدولة وليس لديه رقم تسجي ض ي
الدول المطبقة ،يبون المكان الذي وضع

فيه وسائ النق بتضف المستأجر.

والمشوبات ،يبون المكان الذي ّ
ر
يتم فيه التنفيذ
 .5إذا كان توريد خدمات مطاعم وفنادق وتعهدات تقديم الطعام
الفعىل لهذه الخدمات.
ي
 .6إذا كان توريد أية خدمات ثقافية أو فنية أو رياضية أو تعليمية أو أية خدمات مشابهة ،يبون المكان الذي يتم فيه
أداء هذه الخدمات.
 .7إذا كان توريد خدمات تتعلق بعقار وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ،يبون المكان الذي يقع
فيه العقار.
 .8إذا كان توريد خدمات النق أو الخدمات المرتبطة بالنق  ،يبون المكان الذي يبدأ فيه النق  ،وتحدد الالئحة
التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مكان توريد خدمات النق والخدمات المرتبطة بالنق  ،إذا تضمن الرحلة ر
أكت من
نقطة توقح.

المادة ( - )31مكان توريد خدمات االتصاالت والخدمات اإللكبونية
ر
ر
اإللكتونية المحددة يف الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
 .1يبون مكان توريد خدمات االتصاالت والخدمات
ر
يأا:
كما ي
ر
أ .داخ الدولة ،إذا تم االنتفاع بها واستخدامها فيها وذلك يف حدود هذا االنتفاع واالستخدام.
ر
ب .خارج الدولة ،إذا تم االنتفاع بها واستخدامها خارج الدولة وذلك يف حدود هذا االنتفاع واالستخدام.
ر
االلكتونية حيث تم استعمال الخدمة فعليا
الفعىل لخدمات االتصاالت والخدمات
 .2يبون االنتفاع واالستخدام
ي
بغض النظر عن مكان العقد أو الدفع.

الفصل الثالث  -مكان اإلقامة
المادة ( - )32مقر التأسيس
المتلق ر
ر
كاآلا:
يبون مكان إقامة المورد أو
ي
ي

ّ
ر
الت يبون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه منشأة ثابتة فيها عىل أال يبون لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة
 .1الدولة ي
ر
يف أية دولة أخرى .
ّ
ر
ر
واألكت ارتباطا بالتوريد إذا كان مقر التأسيس
الت يبون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه منشأة ثابتة فيها
 .2الدولة ي
أكت من دولة أو لديه منشآت ثابتة رف ر
رف ر
أكت من دولة.
ي
ي
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ر
ر
الت فيها مقر إقامة الشخص المعتاد إذا لم يبن لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة يف أية دولة.
 .3الدولة ي
المادة (– )33

الوكيل10

ّ
ر
ر
اآلتيتي:
الحالتي
يعتت مكان إقامة الموك هو مكان إقامة الوكي وذلك عند تحقق أي من
 .1أن يبون الوكي ممارسا بانتظام لحق التفاوض وعقد االتفاقات لصالح الموك .
 .2إذا كان الوكي يحتفظ بمخزون من السلع للوفاء باتفاقات لتوريدها لصالح الموك بانتظام.

الفصل الرابع  -قيمة التوريد
المادة ( - )34قيمة التوريد
ر
يأا :
تبون قيمة التوريد عند توريد السلع أو الخدمات لقاء مقاب  ،كما ي
 .1إذا كان كامـ ـ المقاب نقدا فتبون قيمة التوريد ه المق ــاب مخصوما منها ر
الضيبة.
ي
إجماىل الجزء النقدي ويضاف إليه
 .2إذا كان كام المقاب أو أي جزء منه غت نقديا فتحسب قيمة التوريد عىل أنها
ي
سعر السوق بالنسبة للجزء غت النقدي من المقاب  ،و ال تشم قيمة ر
الضيبة.
للضيبة الذي يتوجب عليه احرساب ر
 .3إذا كان الخدمات المستلمة من قب الخاضع ر
الضيبة وفقا للبند ( )1من
المادة ( )48من هذا المرسوم بقانون ،تبون قيمة التوريد مساوية لسعر سوق المقاب بدون إضافة ر
الضيبة الواجب
فرض ــها عىل ذلك التوريد.
 .4إذا كان المقاب متعلقا بأمور أخرى غت توريد السلع أو الخدمات ،تعتت قيمة التوريد مساوية للجزء من المقاب
الذي يتعلق بهذا التوريد وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد تحديد سعر السوق.

االستباد
المادة ( - )35قيمة
ر
قيمة استتاد السلع ،تتبون من:
 .1القيمة لألغراض الجمركية وفقا ر
ر
التأمي والشحن باإلضافة إىل أية رسوم جمركية
للرشيعات الجمركية متضمنا قيمة
ر
ر
الضيبة يف احرساب قيمة التوريد.
وأية رضائب انتقائية تدفع عىل استتاد السلع ،وال تدخ
ر
ر
(التثمي)
التخمي
 .2إذا تعذر تحديد قيمة التوريد وفقا لحكم البند ( )1من هذه المادة ،فيتم تحديدها وفقا لقواعد
البديلة المنصوص عليها رف ر
الرشيعات الجمركية.
ي
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المرتبطة11

المادة ( - )36قيمة التوريد والتوريد االعتباري لألطراف
اسرثنا ًء من أحكام المواد ( )34و( )35و( )37من هذا المرسوم بقانون ،تعتت قيمة توريد أو استتاد السلع أو الخدمات
ر
ر
يأا:
بي األطراف المرتبطة مساوية لسعر السوق إذا تحقق جميع ما ي
 .1كان قيمة التوريد تق عن سعر السوق.
ر
ر
ر
 .2كان التوريد خاضعا ر
ر
الت كان ستفرض عىل
للضيبة ولم يبن من حق المستلم أو
المتلق أن يستد كام الضيبة ي
ي
هذا التوريد ر
كضيبة مدخالت.

المادة ( - )37قيمة التوريد االعتباري
ر
ً
ر
المادتي ( )34و( )35من هذا المرسوم بقانون ،تبون قيمة التوريد يف حال التوريد االعتباري عند
اسرثناء من أحكام
للضيبة لسلع أو خدمات للقيام بتوريدات خاضعة ر
رشاء الخاضع ر
للضيبة ولكن ال يستخدمها لهذا الغرض ،مساوية
للتكلفة اإلجمالية المدفوعة من قب الخاضع ر
للضيبة للقيام بهذا التوريد االعتباري والذي يستخدم هذه السلع أو
الخدمات.
المادة ( - )38األسعار شاملة ر
الضيبة
الضيبة رف حال التوريد الخاضع ر
تشم األسعار المعلنة ر
للضيبة وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحاالت
ي
الت يبون فيها األسعار غت شاملة ر
ر
للضيبة.
ي
المادة ( - )39قيمة التوريد عند وجود خصم أو إعانات
ّ
عند إجراء أي خصم لتوريد قب أو بعد تاري ــخ التوريد أو تقديم أية إعانات من الدولة للمورد لقاء توريد ،تخفض قيمة
هذا التوريد بما يساوي قيمة هذا الخصم أو هذه اإلعانات.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون رشوس وضوابو احرساب ر
الضيبة عند الخصم.

المادة ( - )40قيمة توريد القسائم
ّ
تبون قيمة توريد أية قسيمة ه قيمة الفرق ر
بي المقاب الذي تلقاه مورد القسيم ــة والقيم ــة النقدية المعلنة للقسيمة.
ي
المادة ( - )41قيمة توريد الطوابع البيدية
ر
ر
المبي
ه المبلغ
الت تمبن المستخدم من استعمال الخدمات التيدية داخ الدولة ي
تبون قيمة توريد الطوابع التيدية ي
عىل الطابع التيدي.
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المادة ( - )42نقل السلع المؤقت
إذا تم نق السلع من األسواق المحلية مؤقتا إىل داخ منطقة محددة أو إىل خارج الدولة من أج إكمال تصنيعها أو
ر
الت تم
ه قيمة الخدمات ي
إصالحها بغرض إعادة استتادها إىل داخ الدولة ،تبون قيمة التوريد عند إعادة استتادها ي
تأديتها.

الفصل الخامس  -هامش الرب ح
المادة ( - )43فرض ر
الضيبة عىل أساس هامش الرب ح
 .1يحق للمسج رف أية ر
فتة رضيبية محددة ،احرساب وفرض ر
الضيبة عىل أساظ هامش النبــح المحقق عىل
ي
ر
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وليس عىل أساظ قيمة هذه
التوريدات الخاضعة للضيبة ي
التوريدات ،وعليه إخطار الهيئة بذلك.
 .2تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ر
الشوس الواجب تحقيقها لتطبيق أحكام هذه المادة.

الباب السادس – نسبة الصفر واإلعفاءات
الفصل األول  -نسبة الصفر
واالستباد الخاضع لنسبة الصفر
المادة ( - )44التوريد
ر
للضيبة توريدا خاضعا ر
يبون توريد واستتاد السلع والخدمات المحددة رف هذا الفص من قب الخاضع ر
للضيبة بنسبة
ي
الصفر.

الصفر12

الب تخضع لنسبة
المادة ( - )45السلع والخدمات ي
ُ
ر
اآلا:
تطبق نسبة الصفر عىل ي
ر
ر
المباش للسلع والخدمات إىل خارج الدول المطبقة وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا
المباش أو غت
 .1التصدير
المرسوم بقانون.
ر
ر
ينته فيها أو يمر عت أراضيها ،بما يف ذلك الخدمات
 .2خدمات نق الركاب والسلع الدولية الذي يبدأ يف الدولة أو
ي
المرتبطة بهذا النق .
ُ
ر
 .3النق الجوي للركاب داخ الدولة يف حال اعتت هذا النق "دوليا" وفقا للمادة ( )1من معاهدة وارسو الدولية
لتوحيد بعض قواعد النق الجوي لعام .1929
 .4توريد أو استتاد وسائو النق الجوية والبحنية والتية المستخدمة لنق الركاب والسلع وذلك وفقا للتصنيح
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ر
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
والشوس ي
ر
 .5توريد السلع أو الخدمات أو استتاد السلع المعنية ،المرتبطة بوسائو النق المذكورة يف البند ( )4من هذه المادة
والمخصصة لرشغيلها أو تصليحها أو صيانتها أو تحويلها.
 .6توريد أو استتاد طائرات أو سفن اإلنقاذ والمساعدة جوا وبحرا.
 .7توريد السلع والخدمات المرتبطة بخدمات نق السلع أو الركاب عىل ر ر
مي وسائو النق الجوية والبحنية والتية
وفقا ألحكام البندين ( )2و( )3من هذه المادة والمخصصة لالستهالك عىل متنها ،أو ما يستهلك بأية واسطة نق ،
أو أي تركيب أو إدخال عليها ،أو أي استخدام آخر خالل عملية النق .
 .8توريد المعادن الثمينة االسرثمارية أو استتادها لغايات االسرثمار ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
المعادن الثمينة ومعايت اعتبارها اسرثمارية.
ر
للمباا السبنية الذي يتم خالل ( )3ثالث سنوات من تاري ــخ انتهاء بناؤها من خالل بيعها أو إيج ــارها
 .9التوريد األول
ي
ً
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
كاملة أو مجزأة وفقا للضوابو ي
ر
للمباا المصمم ــة خصيصا الستخ ــدامها من قب الجهات الخي ــنية من خ ــالل بيعها أو إيجارها وفقا
 .10التوريد األول
ي
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
للضوابو ي
الت تم تحويلها من مبان غت سبنية إىل مبان سبنية ،من خالل بيعها أو إيجارها ،وفقا ر
ر ر
للشوس
 .11التوريد األول
ٍ
ِ
ي
للمباا ي
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ي
الطبيع.
 .12توريد أو استتاد النفو الخام والغاز
ي
األساس والتعليم
 .13توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قب التعليم
ي
العاىل المملوكة للحبومة االتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم،
األساس ،باإلضافة إىل مؤسسات التعليم
ي
ي
وذلك وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
 .14توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية واألساسية والسلـع والخدمات المرتبطة بها واستتاد السلع المعنية
المرتبطة بها ،وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ر
الثات  -اإلعفاءات
الفصل
ي
ر
المعف من
المادة ( - )46التوريد
ر
ر
ر
اآلا:
يعق من الضيبة ي
 .1توريد الخدمات المالية ال ر يت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ر
المباا السبنية من خالل بيعها أو إيجارها باسرثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه وفقا للبندين ( )9و()11
 .2توريد
ي
ر
الضيبة13

من المادة ( )45من هذا المرسوم بقانون.
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ر
اض الفضاء.
 .3توريد األر ي
المحىل للركاب.
 .4توريد خدمات النق
ي
ر
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون رشوس وضوابو اإلعفاء من ر
الضيبة عىل التوريدات المذكورة يف البنود
السابقة.

الفصل الثالث  -التوريد الواحد والتوريد المختلط
المادة ( - )47التوريد المؤلف من ر
أكب من ّ
مكون
الضيبية ألي توريد يتألح من ر
تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابو تحديد المعالجة ر
أكت من مبون
لقاء سعر واحد إذا كان ك من المبونات تخضع إىل معالجة رضيبية مختلفة.
البامات خاصة الحتساب ر
الفصل الرابع  -ر
الضيبة
العكس14

المادة ( - )48االحتساب
 .1إذا قام الخاضع ر
للضيبة باستتاد السلع المعنية أو الخدمات المعنية لغايات عمله فإنه سيتم اعتبار أنه قام بتوريد
ً
الضيبية ر
المتتبة عىل ذلك وعن احرساب ر
مسؤوال عن جميع الواجبات ر
خاضع ر
الضيبة
للضيبة بنفسه ويبون
ي

المستحقة عليها.
ر
ً
ر
النهاا للسلع عند دخولها إىل الدولة هو إحدى
الت يبون المقصد
ي
 .2اسرثناء من البند ( )1من هذه المادة ،يف الحالة ي
للضيبة سداد ر
الدول المطبقة األخرى ،عىل الخاضع ر
الضيبة المستحقة عىل استتاد السلع المعنية وفق اآللية
ر
المحددة يف الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ر
ر
ّ
مسج بتوريد خاضع ر
الطبيع المعالل
للضيبة يف الدولة ألي سلع من النفو الخام أو المبرر أو الغاز
 .3يف حال قام
ي
ّ
مسج آخر ،وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها كنفو خام أو
أو غت المعالل أو الهيدروكنبونات النقية ،وذلك إىل
مبرر أو غاز معالل أو غت معالل أو هيدروكنبونات نقية أو الستعمال هذه السلع إلنتاج وتوزي ــع أي من أنواع الطاقة،
فتطبق القواعد اآلتية:
ر
ّ
المسج الذي قام بالتوريد ر
الضيبة عىل قيمة توريد السلع المذكورة يف هذا البند.
أ .ال يحرسب
ً
ّ
ب .عىل مستلم السلع أن يحرسب ر
مسؤوال عن جميع ر ر
االلتامات
الموردة له ويبون
الضيبة عىل قيمة السلع
الضيبية ر
المتتبة عىل ذلك وعن احرساب ر
ر
الضيبة المستحقة عليها.
ر
ر
 .4ال تشي األحكام الواردة يف البند ( )3من هذه المادة يف أي من الحاالت اآلتية:
أ.

إذا لم يقم مستلم تلك السلع قب تاري ــخ التوريد بالتضي ــح خطيا للمورد بما يفيد أن حصوله عىل السلع بهدف
إعادة بيعها أو استعمالها إلنتاج وتوزي ــع أي نوع من أنواع الطاقة.
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ّ
ّ
المورد
مسج ولم يقم
ب .إذا لم يقم مستلم تلك السلع قب تاريـ ــخ التوريد بالتضي ــح خطيا للمورد لإلقرار بأنه
ر
ر
يت لمستلم تلك السلع وفقا للبيانات الواردة يف
بالتأكد وفقا للوسائ المعتمدة لدى الهيئة من الرسجي الض ي
التضي ــح.
ج .إذا كان التوريد الخاضع ر
للضيبة يخضع بنسبة الصفر وفقا للبند ( )1من المادة ( )45من هذا المرسوم بقانون.
ر
د .إذا كان التوريد الخاضع ر
للضيبة يتضمن توريدا لسلع أو خدمات غت تلك السلع المذكورة يف البند ( )3من
هذه المادة.
ر
 .5يف حال قام المستلم ألي سلع من النفو الخام أو النفو المبرر أو الغاز الطبي يع المعالل أو غت المعالل أو
ر
ّ
اآلا:
الهيدروكنبونات النقية بالتضي ــح للمورد بأنه مسج بهدف تطبيق البند ( )3من هذه المادة ،فيشي ي
ً
الضيبة المتعلقة بالتوريد وذلك ما لم يبن يعلم أو ر
مسؤوال عن احرساب ر
يفتض فيه أن يعلم
أ .ال يبون المورد
ً ر
بأن المستلم ليس مسجال يف تاري ــخ التوريد.
يلتم المستلم باحرساب ر
ب .ر ر
الضيبة المستحقة المتعلقة بالتوريد.
ر
ر
 .6رف حال أنه كان ر
يفتض يف المورد المذكور يف الفقرة (أ) من البند ( )5من هذه المادة أن يعلم بأن المستلم غت
ي
ر
ر
مسج لغايات الضيبة بتاري ــخ التوريد ،فإن المورد والمستلم يبونان مسؤوالن بالتكاف والتضامن عن الضيبة
المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد.
ر
يأا:
 .7تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما ي
ر
أ .رشوس وحاالت تطبيق اآللية المنصوص عليها يف البند ( )1من هذه المادة .
ر
ب .الواجبات اإلضافية المتعلقة بمسك السجالت المتعلقة باحرساب ر
الضيبة وفقا لآللية المنصوص عليها يف
البند ( )1من هذه المادة.
الت تخضع لالحرساب العبس وتحديد ر
ر
الشوس
 .8لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بتحديد السلع أو الخدمات األخرى ي
ي
واألحكام المتعلقة بذلك.

استباد السلع المعنية
المادة (- )49
ر
عىل الشخص غت المسج أن يسدد ر
الضيبة المستحقة عىل استتاد السلع المعنية من خارج الدول المطبقة بتاري ــخ
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
االستتاد وفقا آللية السداد ي
الفصل الخامس  -المناطق المحددة
المادة ( - )50المنطقة المحددة
ر
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون عىل أنها خارج
تعام "المنطقة المحددة" المستوفية الشوس ي
الدولة.
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ر
المادة ( - )51نقل السلع يف المناطق المحددة
 .1يجوز نق السلع من منطقة محددة إىل منطقة محددة أخرى من دون استحقاق ر
الضيبة عليها.
 .2تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات ر
وشوس نق السلع من وتىل المنطقة المحددة وآلية
المحافظة عىل هذه السلع وتخزينها ومعالجتها فيها.

المادة ( - )52استثناءات للمنطقة المحددة
ً
ر
ر
الت
اسرثناء من أحكام المادة ( )50من هذا المرسوم بقانون ،تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشوس ي
ر
الت تمارظ داخ المناطق المحددة عىل أنها تمارظ داخ الدولة.
تعتت فيها االعمال ي
الباب السابع – احتساب ر
الضيبة المستحقة
الفصل األول  -ر
الضيبة المستحقة عن فبة رضيبية
المادة ( - )53احتساب ر
الضيبة المستحقة الدفع
الضيبة المستحقة الدفع عن أية ر
تحسب ر
فتة رضيبية بما يساوي مجموع رضيبة المخرجات الواجب دفعها وفقا ألحكام
ر
والت قام بها خالل ر
الفتة ر
ر
لالستداد من
الضيبية مخصوما منها مجموع رضيبة المدخالت القابلة
هذا المرسوم بقانون ي
للضيبة خالل ذات ر
قب الخاضع ر
الفتة.
المادة ( - )54رضيبة المدخالت القابلة لالسبداد
ر
ر
ر ر
ر
ه مجموع رضيبة المدخالت
 .1ضيبة المدخالت القابلة لالستداد من قب الخاضع للضيبة عن أية فتة ضيبية ي
ُ
ر
ر
يأا:
الت استخدم أو يقصد باستخدامها القيام بأي مما ي
المدفوعة عىل السلع والخدمات ي
أ .التوريدات الخاضعة ر
للضيبة.
خاضعة ر
للضيبة لو تم القيام بها داخ الدولة.

الت يتم القيام بها خارج الدولة ر
ر
مت كان
ب .التوريدات ي
ر
ر
الت يتم القيام بها خارج الدولة وكان
ج .التوريدات المحددة يف الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ي
عىل أنها معفاة من ر
الضيبة لو تم القيام بها داخ الدولة.

ستعام

 .2رف حال قام خاضع ر
للضيبة باستتاد سلع من خالل دولة مطبقة أخرى وكان
ي
ر
رف وق االستتاد ،فإنه يحق للخاضع ر
الضيبة المدفوعة عىل استتاد السلع إىل الدولة المطبقة
للضيبة أن يعام
ي
ر
ر
ر
ر
كضيبة مدخالت قابلة لالستداد وفق الشوس المحددة يف الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ر
 .3رف حال قام خاضع ر
للضيبة بنق سلع إىل الدولة بعد أن تم توريدها لصالحه يف إحدى الدول المطبقة األخرى،
ي
ر
ر
ر
ر
فإنه يحق له بأن يعام الضيبة المدفوعة عىل السلع يف الدولة المطبقة كضيبة مدخالت قابلة لالستداد وفق
النهاا الدولة
هذه السلع مقصدها
ي
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ر
ر
الشوس المحددة يف الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
للضيبة ر
استداد رضيبة المدخالت المتعلقة ر
 .4ال يحق للخاضع ر
بالضيبة المدفوعة وفقا للبند ( )2من المادة ()48
من هذا المرسوم بقانون.
ر
ر
االستداد.
الت تبون رضيبة المدخالت فيها مسرثناة من
 .5تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحاالت ي
ر
المادة ( - )55اسبداد رضيبة المدخالت القابلة لالسبداد يف الفبة

ر
الضيبية15

ر
لالستداد بموجب
 .1مع مراعاة أحكام المادة ( )56من هذا المرسوم بقانون ،يجوز خصم رضيبة المدخالت القابلة
ر
ر
ر
الت تحقق فيها ر
ر
الشطان اآلتيان:
يت المتعلق بالفتة الضيبية األوىل ي
اإلقرار الض ي
أ .تحقق أي من الحاالت اآلتية:
للضيبة باستالم الفاتورة ر
 )1قيام الخاضع ر
الضيبية واالحتفاظ بها وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون عىل أن
تتضمن تفاصي التوريد المرتبو ر
بضيبة المدخالت ،أو االحتفاظ بأي مسرند آخر ،وفقا للبند ( )3من
المادة ( )65من هذا المرسوم بقانون ،وذلك فيما يتعلق بالتوريد الذي تم دفع رضيبة المدخالت عنه.
 )2قيام الخاضع ر
للضيبة باستتاد السلع واستالم الفواتت ووثائق االستتاد واالحتفاظ بها وفقا ألحكام هذا
المرسوم بقانون والئحته التنفيذية ،وذلك عن االستتاد الذي تم دفع أو إقرار رضيبة المدخالت عنه.
 )3قيام الخاضع ر
للضيبة باستتاد الخدمات واستالم الفواتت واالحتفاظ بها وفقا ألحكام هذا المرسوم
بقانون والئحته التنفيذية ،وذلك عن االستتاد الذي تم إقرار رضيبة المدخالت عنه.
ب .قيام الخاضع ر
للضيبة بدفع المقاب أو أي جزء منه ،وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
االستداد خالل ر
ر
للضيبة الذي يحق له ر
الفتة ر
 .2إذا تخلح الخاضع ر
الضيبية
استداد رضيبة المدخالت عن القيام بهذا
ر
الت تحقق فيها ر
ر
الشوس المنصوص عليها يف البند ( )1من هذه المادة ،يحق له إدراج رضيبة المدخالت القابلة
ي
ر
ر
ر
ر
ر
الت تليها.
يت المتعلق بالفتة ي
لالستداد يف اإلقرار الض ي
ر
ر
يب
المادة ( - )56ضيبة المدخالت المدفوعة قبل التسجيل الض ي
ر
ر
ر
ر
يت بموجب اإلقرار
 .1يجوز للمسج استداد ضيبة المدخالت القابلة لالستداد المدفوعة قب الرسجي الض ي
ر
ر
ر
ر
ر
ر
يأا:
والت تم دفعها عن ك ما ي
يت ،ي
يت المقدم عن الفتة الضيبية األوىل بعد الرسجي ـ الض ي
الض ي
ر
يت.
أ .توريد السلع والخدمات لصالحه قب تاري ــخ تسجيله الض ي
ر
يت.
ب .استتاد السلع من قبله قب تاري ــخ تسجيله الض ي
ّ
ر
ر
ر
يت.
وذلك شس استعمال هذه السلع والخدمات للقيام بتوريدات تريح حق االستداد بعد تسجيله الض ي
ر
 .2اسرثناء من أحكام البند ( )1من هذه المادة ال يج ــوز است ـرداد رضيبة المدخــالت يف أي من الحــاالت اآلتية:
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أ .استالم السلع ر
وتلق الخدمات لغايات غت القيام بتوريدات خاضعة ر
للضيبة.
ي
ر
ر
يت.
ب .ضيبة المدخالت المرتبطة بالجزء المستهلك من األصول الرأسمالية قب تاري ــخ الرسجي الض ي
ر
ج .ر
ر
يت.
تلق الخدمات قب أكت من خمس سنوات من تاري ــخ الرسجي الض ي
ي
ر
يت ر يف الدولة.
د .قام شخص بنق السلع إىل إحدى الدول المطبقة األخرى قب أن يقوم بالرسجي الض ي
المادة ( - )57اسبداد ر
الضيبة من قبل الجهات الحكومية والجهات
الستداد رضيبة المدخالت ،تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل ر
ر
اقتاح الوزير
 .1دون اإلخالل باألحكام العامة
ر
ر
ر
ر
يأا:
الت يجوز لها استداد كام ضيبة المدخالت وفقا لما ي
الجهات الحبومية والجهات الختية ي
أ .رضيبة المدخالت المدفوعة من قب الجهة الحبومية ألغراض أنشطتها السيادية.
الخبية16

ر

ب .رضيبة المدخالت المدفوعة من قب الجهة الختية ألغراض نشاطها الختي ذو الصلة.
ر
ر
ر
يأا:
 .2اسرثناء من أحكام البند ( )1من هذه المادة ،يسرثت من االستداد ما ي
ر
ر
االستداد وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الضيبة المسرثناة من
أ.
ب .ر
الضيبة المدفوعة عىل سلع وخدمات استعمل

للقيام بتوريدات معفاة من ر
الضيبة.

ر
الثات  -تجزئة رضيبة المدخالت وتسويتها
الفصل
ي
المادة ( - )58احتساب مبلغ رضيبة المدخالت المسموح باسبدادها
ّ
ر
باستدادها ،إذا كان
تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كيفية احرساب مبلغ رضيبة المدخالت المسموح
ر
رضيبة المدخالت مدفوعة عن سلع أو خدمات خالل ر
االستداد وفقا لما
فتة رضيبية معينة للقيام بتوريدات تريح حق
ر
ر
االستداد أو نشاطات ال تتم ر يف سياق ممارسة األعمال.
هو منصوص عليه يف المادة ( )54وتوريدات أخرى ال تريح حق
المادة ( - )59رشوط وآلية تسوية رضيبة المدخالت
ر
تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون رشوس وآلية تسوية رضيبة المدخالت يف الحاالت اآلتية:
للضيبة ،بشك كىل أو جزا ،بتخصيص رضيبة المدخالت للقيام بتوريدات خاضعة ر
 .1إذا قام الخاضع ر
للضيبة ،إال
ي
ي
للضيبة قام بتغيت مجال استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة ر
أنه قب أن يقوم بهذا التوريد الخاضع ر
بضيبة
المدخالت أو تغيت قصد استعمالها.
للضيبة ،بشك كىل أو جزا ،بتخصيص رضيبة المدخالت للقيام بتوريدات معفاة من ر
 .2إذا قام الخاضع ر
الضيبة أو
ي
ي
ر
المعق من ر
الضيبة قام بتغيت مجال
إىل أنشطة ليس ضمن ممارسة األعمال ،إال أنه قب أن يقوم بالتوريد
استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة ر
بضيبة المدخالت أو تغيت قصد استعمالها.
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الفصل الثالث  -نظام األصول الرأسمالية
المادة ( - )60نظام األصول الرأسمالية
 .1يجب عىل الخاضع ر
أسماىل لصالحه أو استتاد من قبله أن يقوم بتقييم مدة استخدام
للضيبة عند توريد أي أص ر
ي
ر
ر
الت تم دفعها وفقا لنظام األصول الرأسمالية.
هذا األص وأن يجري الرسويات الالزمة لضيبة المدخالت ي
 .2عىل الخاضع ر
للضيبة االحتفاظ بالسجالت المتعلقة باألصول الرأسمالية لمدة ال تق عن ر
عش سنوات.
ر
يأا:
 .3تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما ي
ر ر
اض.
أ .األصول الرأسمالية الخاضعة ألحكام هذا المرسوم بقانون ،وتحديد عمرها االفت ي
ر
ر
الت يجب خاللها إجراء الرسويات.
ب .آلية تسوية األصول الرأسمالية والفتات ي
ج .حاالت تمديد ر
فتة االحتفاظ بالسجالت المتعلقة باألصول الرأسمالية.
الفصل الرابع  -تسوية ر
الضيبة بعد تاري خ التوريد
وشوط تسوية ر
المادة ( - )61حاالت ر
ضيبة المخرجات17
 .1يجب عىل المسج تسوية رضيبة المخرجات بعد تاري ــخ التوريد ر يف أي من الحاالت اآلتية:
أ.

إذا تم إلغاء التوريد.

ر
ب .إذا تم تغيت المعالجة ر
الضيبية للتوريد بسبب تغيت يف طبيعة التوريد.
ج .إذا تم تعدي مقاب التوريد المتفق عليه سابقا ألي سبب من األسباب.
د .إذا قام مستلم السلع أو ر
متلق الخدمات بإعادتها إىل المسج كليا أو جزئيا وتم إرجاع المقاب كليا أو جزئيا له.
ي
الضيبة أو تطبيق المعاملة ر
ه .إذا تم فرض ر
الضيبية بشك خاط.
ر
ر
الت تم فيها اعتبار مكان التوريد من قب المورد
 .2ال يتم تطبيق الفقرة (ه) من البند ( )1من هذه المادة يف الحالة ي
وفقا للبند ( )1من المادة ( )27من هذا المرسوم بقانون رف تاري ــخ التوريد ،ولكن ً
بناء عىل نق للسلع ر
تبي أنه كان
ي
ر
را ( )1من الفقرة (ب) من البند ( )3من ذات المادة.
من المفتض اعتبار مكان التوريد وفقا للبند الف ي
ر
ر
اآلتيي:
يشتس لرسوية رضيبة المخرجات تحقق أحد األمنين
.3
الضيبية غت مطابقة ر
المبي رف الفاتورة ر
ّر
للضيبة الواجب
أ .إذا كان رضيبة المخرجات المفروضة عىل التوريد
ي
ر
فرضها عىل ذات التوريد فعليا نريجة حدوث أي من الحاالت المنصوص عليها يف البند ( )1من هذه المادة.
ر
ر
ر
ر
الت حص خاللها التوريد وتم احرساب مبلغ غت
يت عن الفتة الضيبية ي
ب .إذا قام المسج بتقديم إقرار ض ي
ر
مطابق عىل أنه رضيبة مخرجات متوجبة عىل هذا التوريد نريجة حدوث أي من الحاالت المنصوص عليها يف
البند ( )1من هذه المادة.
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المادة ( - )62آلية تسوية رضيبة
ر
ر
يأا:
تتم تسوية ضيبة المخرجات وفقا لما ي
ر
ر
ر
الت تم احرسابها من قب المسج ،
 .1إذا تجاوزت ضيبة المخرجات الواجب فرضها عىل التوريد ضيبة المخرجات ي
ر
ر
ر
ر
الت تم اكرشاف
فيجب عليه إصدار فاتورة ضيبية جديدة واحرساب القيمة اإلضافية للضيبة الواجبة خالل الفتة ي
المخرجات18

الزيادة فيها.
ر
ر
ر
ر
الت كان من الواجب فرضها عىل التوريد،
الت احرسبها المسج ضيبة المخرجات ي
 .2إذا تجاوزت ضيبة المخرجات ي
ر
يت وفقا ألحبــام هذا المرسوم بقانون وذلك خالل مدة ال تجاوز ( )14أربعة
فيجب عليه إصدار إشعار دائن ض ي
ر
ر
عش يوما من تاري ــخ وقوع أي حالة من الحاالت المنصوص عليها يف البند ( )1من المادة ( )61من هذا المرسوم
بقانون.
ر
يب
المادة ( - )63التسوية نتيجة إلصدار إشعار دائن ض ي

ّ
ر
يت لتصحيح
مع مراعاة أحكام البند ( )2من المادة ( )62من هذا المرسوم بقانون ،إذا صدر المسج إشعار دائن ض ي
ر
ر
ر
ر
يت عىل أنها:
رضيبة المخرجات المفروضة عىل المستلم أو
المتلق ،تعتت الضيبة المحددة يف اإلشعار الدائن الض ي
ي
 .1تخفيض ر
لضيبة المخرجات بالنسبة لمن أصدر هذا اإلشعار.
ر ر
ر
ر
ر
 .2تخفيض ر
ر
يت
لضيبة المدخالت من قب المستلم أو
الت تم استالم اإلشعار الدائن الض ي
المتلق يف الفتة الضيبية ي
ي
خاللها.

المادة ( - )64تسوية الديون المعدومة
 .1للمورد المسج تخفيض رضيبة المخرجات رف ر
فتة رضيبية حالية لرسوية رضيبة المخرجات المدفوعة عن أية
ي
ر
فتة رضيبية سابقة إذا توافرت جميع ر
الشوس اآلتية:
أ .تم توريد السلع والخدمات واحرساب ر
الضيبة المستحقة عىل التوريد وسدادها.
ر
ب .تم شطب المقاب لقاء التوريد كليا أو جزئيا يف حسابات المورد باعتباره دينا معدوما.
ج .انقضاء ر
أكت من ( )6ستة أشهر من تاري ــخ التوريد.
ر
والمتلق بمقاب التوريد الذي تم شطبه.
د .قام المورد المسج بإبالغ المستلم
ي
لالستداد رف ر
ر
ر
ر
فتة رضيبية حالية متعلقة بتوريد
المسجلي تخفيض رضيبة المدخالت القابلة
والمتلق
 .2عىل المستلم
ي
ي
تم استالمه رف أية ر
فتة رضيبية سابقة تتعلق بمقاب لم يسدد إذا توافرت جميع ر
الشوس اآلتية:
ي
أ .قيام المورد المسج بتخفيض رضيبة المخرجات وفقا لنص البند ( )1من هذه المادة وقد قام المستلم
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ر
والمتلق باستالم تبليغ من المورد حول مقاب التوريد الذي تم شطبه.
ي
المسجلي باستالم السلع ر
ر
ر
وتلق الخدمات وقام بخصم رضيبة المدخالت المفروضة
المتلق
ب .قيام المستلم و
ي
ي
عليها.
ج .عدم سداد المقاب كليا أو جزئيا لقاء التوريد لمدة تزيد عىل ( )6ستة أشهر.
 .3يجب أن يبون التخفيض المنصوص عليه رف البندين ( )1و( )2من هذه المادة مساويا ر
للضيبة المتعلقة بالمقاب
ي
الذي تم شطبه وفقا ألحكام الفقرة (ب) من البند ( )1من هذه المادة.
الفواتب ر
الضيبية
الفصل الخامس -
ر
المادة ( - )65رشوط ومتطلبات إصدار الفاتورة ر
الضيبية19
للضيبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة ر
 .1عىل المسج عند قيامه بتوريد خاضع ر
الضيبية وأن يسلمها للمستلم
ر
المتلق.
أو
ي
ر
 .2عىل المسج عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة ر
الضيبية وأن يسلمها يف حال وجود
متلق أو أن يحتفظ بها رف سجالته رف حال عدم وجود مستلم أو ر
مستلم أو ر
متلق.
ي
ي
ي
ي
ر
اآلا:
 .3تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ك من ي
الت يجب أن تتضمنها الفاتورة ر
ر
الضيبية.
أ .البيانات ي
الضيبية ر
الشوس واإلجراءات الالزمة إلصدار الفاتورة ر
ب .ر
إلكتونيا.
ر
الت ال يتوجب فيها عىل المسج إصدار الفاتورة ر
ر
المتلق.
الضيبية وتسليمها إىل المستلم أو
ي
ج .الحاالت ي
ً
بدال عن الفاتورة ر
الضيبية ر
ر
وشوطها والبيانات الواجب ذكرها
الت يجوز فيها إصدار مسرندات أخرى
د .الحاالت ي
فيها.
ر
الت يجوز فيها لشخص إصدار فاتورة رضيبية نيابة عن المورد المسج .
ه .الحاالت ي
 .4عىل أي شخص يستلم أي مبلغ عىل أنه رضيبة أو يصدر بشأنه فاتورة رضيبية أن يقوم بسداده للهيئة ،ويعام
بذات معاملة ر
الضيبة المستحقة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة ( - )66مستند التوريد إىل إحدى الدول المطبقة
ر
مع مراعاة المادة ( )65من هذا المرسوم بقانون ،يجب عىل ك مسج يقوم بتوريد سلع أو خدمات تعتت موردة يف أي
ر
والمتلق مسرند يتضمن جميع البيانات الواجب ذكرها رف الفاتورة ر
الضيبية
من الدول المطبقة ،أن يسلم إىل المستلم
ي
ي
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ،عىل أن ال يحم هذا المسرند عنوان "فاتورة
والبيانات األخرى ي
ر
ر
يت مفروض.
ضيبية" ،وأن ال يتضمن أي مبلغ ض ي
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المادة ( - )67تاري خ إصدار الفاتورة

ر
الضيبية20

ر
 .1عىل المسج إصدار الفاتورة ر
الضيبية خالل ( )14أربعة ر
عش يوما من تاري ــخ التوريد المنصوص عليه يف المادة
( )25أو المادة ( )26من هذا المرسوم بقانون.
ر
ر
الت تخضع لمدد أخرى غت المدة المذكورة يف البند ( )1من هذه
 .2تحدد الالئحة لهذا المرسوم بقانون الحاالت ي
الت يجب إصدار الفاتورة ر
ر
الضيبية فيها بشك فوري وفقا للضوابو المحددة فيها.
المادة أو الحاالت ي
المادة ( - )68التدوير عىل الفاتورة ر
الضيبية
الضيبة المذكورة عىل الفاتورة ر
لغايات تحديد ر
الضيبية ،تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون طنيقة احرساب
ر
ر
اا.
وبيان القيمة االجمالية الواجب دفعها إذا كان الضيبة أق من فلس من الدرهم اإلمار ي
المادة ( - )69العملة المستخدمة رف الفاتورة ر
الضيبية
ي
ر
ر
ر
اا ولغايات الفاتورة الضيبية ،يتم تحوي المبلغ المنصوص عليه يف الفاتورة
إذا كان التوريد بعملة غت الدرهم اإلمار ي
ر
ر
اا عىل أساظ سعر الضف المعتمد لدى المضف المركزي ر يف الدولة بتاري ــخ التوريد.
الضيبية إىل الدرهم اإلمار ي
ر
يب
الفصل السادس  -اإلشعار الدائن الض ي
ر
ر
يب
المادة ( - )70شوط ومتطلبات إصدار اإلشعار الدائن الض ي
ر
يت عند حصول تخفيض عىل رضيبة المخرجات عىل
 .1عىل المسج أن يصدر نسخة أصلية من اإلشعار الدائن الض ي
ر
المتلق.
أي توريد قام به وفقا لحكم البند ( )2من المادة ( )62من هذا المرسوم بقانون وأن يسلمها للمستلم أو
ي
ر
يت عند حصول تخفيض
 .2عىل المسج عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من اإلشعار الدائن الض ي
ر
عىل رضيبة المخرجات عىل هذا التوريد وفقا ألحكام المادة ( )61من هذا المرسوم بقانون وأن يحتفظ فيها يف
سجالته.
ر
يأا:
 .3تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما ي
أ.

ر
ر
ر
ر
الت يتوجب عىل الخاضع
يت يف الحاالت ي
الت يجب أن يتضمنها اإلشعار الدائن الض ي
البيانات األساسية ي
ر
للضيبة إصدار هذا اإلشعار .

الضيت ر
الشوس واإلجراءات الالزمة إلصدار اإلشعار الدائن ر
ب .ر
إلكتونيا.
ي
ر
ر
ر
المتلق.
يت وتسليمه إىل المستلم أو
ي
الت ال يتوجب فيها عىل المسج إصدار اإلشعار الدائن الض ي
ج .الحاالت ي
ً
بدال عن اإلشعار الدائن ر
الضيت ر
ر
وشوطها والبيانات الواجب
الت يجوز فيها إصدار مسرندات أخرى
ي
د .الحاالت ي
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ذكرها فيها.
ر
ر
يت نيابة عن المورد المسج .
الت يجوز فيها لشخص إصدار إشعار دائن ض ي
ه .الحاالت ي
الضيبية وسداد ر
الضيبية واإلقرارات ر
الباب الثامن – الفبة ر
الضيبة واسبجاعها
الفصل األول  -الفبة ر
الضيبية
المادة ( - )71مدة الفبة ر
الضيبية
ر
للضيبة احرساب ودفع ر
الت يجب عىل الخاضع ر
ر
ر
الضيبة
تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الفتة الضيبية ي
ر
الفتة ر
ر
الضيبية.
الت يجوز بموجبها للهيئة تعدي
عنها والحاالت االسرثنائية ي
ر
الضيبية وسداد ر
الثات  -اإلقرارات ر
الضيبة
الفصل
ي
ر
يب
المادة ( - )72تقديم اإلقرار الض ي
ر
ر
ر ر
ر
الت تحددها
يت للهيئة عن ك فتة ضيبية وضمن المه واإلجراءات ي
 .1عىل الخاضع للضيبة تقديم اإلقرار الض ي
الت قام بها أو تلقاها خالل تلك ر
ر
الفتة.
الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ،للتضي ــح عن جميع التوريدات ي
ً
ر
الت يجوز لها تقديم إقرارات رضيبية
 .2تحدد بقرار من مجلس الوزراء ،بناء عىل توصية الوزير ،الجهات الحبومية ي
مبسطة للهيئة.
المادة ( - )73سداد ر
الضيبة
ر
ر
ر
ر
يت عىل أنها
الت تظهر يف اإلقرار الض ي
تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مه وتجراءات سداد الضيبة ي
مستحقة الدفع وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون.
الضيبة القابلة لالسبداد واسبداد ر
الفصل الثالث  -ترحيل فائض ر
الضيبة
المادة ( - )74فائض ر
الضيبة القابلة لالسبداد21
ر
 .1مع مراعاة أحكام قانون اإلجراءات ر
الضيبية ،والئحته التنفيذية ،ودون اإلخالل بحق الهيئة يف إجراء المقاصة وفق
ر
الستداد فائض ر
أحكام البند ( )2من هذه المادة ،فإنه يحق للخاضع ر
الضيبة القابلة
للضيبة تقديم طلب إىل الهيئة
ر
ر
ر
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ،وذلك يف
لالستداد أو جزء منه ،وفق المدد واإلجراءات ي
الحاالت اآلتية:
أ.

ر
لالستداد من قب الخاضع ر
للضيبة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
إذا تجاوزت رضيبة المدخالت القابلة
رضيبة المخرجات المستحقة الدفع عن ذات ر
الفتة ر
الضيبية.
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للضيبة للهيئة ر
الضيبة المسددة من قب الخاضع ر
ب .إذا تجاوزت ر
الضيبة المستحقة الدفع وفقا ألحكام هذا
ر
ر
المرسوم بقانون ،وذلك يف غت الحالة المنصوص عليها يف الفقرة (أ) من البند ( )1من هذه المادة.
ر
لالستداد ر
بي فائض ر
 .2عىل الهيئة إجراء مقاصة ر
والضيبة المستحقة الدفع أو أي غرامة إدارية تم
الضيبة القابلة
فرضها وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون اإلجراءات ر
الضيبية.
ر
ر
ر
الستداد الفائض بعد إجراء المقاصة ،يتم ترحي فائض ر
لالستداد إىل
الضيبة القابلة
 .3يف حال لم يتم تقديم طلب
ر
الفتات ر
الضيبية الالحقة.
الفصل الرابع  -أحكام أخرى رف اسبداد ر
الضيبة
ي
ر
المادة ( - )75االسبداد يف حاالت خاصة
الت تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ،إرجاع ر
ر
ر
الضيبة
للهيئة وفقا للشوس والضوابو واإلجراءات ي
ر
يأا:
المدفوعة عن أي توريد أو استتاد تم من قب أي ممن ي
.1
.2
.3
.4

مواطن الدولة بالنسبة للسلع والخدمات المتعلقة برشييد مسبن جديد ال يبون من ضمن ممارسته األعمال.
شخص غت مقيم رف الدولة أو إحدى الدول المطبقة يمارظ األعمال وكان غت خاضع ر
للضيبة.
ي
ر
ر
والت سيتم تصديرها.
شخص غت مقيم ،بالنسبة للسلع الموردة لصالحه يف الدولة ي
ر
الت تبون الدولة
الحبومات األجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية وفقا ألحكام االتفاقيات ي
طرفا فيها.

 .5أية أشخاص أو فئات يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء بناء عىل ر
اقتاح الوزير.

الباب التاسع – المخالفات والعقوبات
المادة ( - )76تقييم الغرامات

اإلدارية22

دون اإلخالل بأحكام قانون اإلجراءات ر
الضيبية ،عىل الهيئة إصدار تقييم الغرامات اإلدارية للشخص وتبليغه بها خالل
ر
( )5خمسة أيام عم من تاري ــخ اإلصدار ،وذلك يف أي من الحاالت اآلتية:
للضيبة بعرض األسعار شاملة ر
 .1عدم قيام الخاضع ر
للضيبة وفقا ألحكام المادة ( )38من هذا المرسوم بقانون.
للضيبة بإبالغ الهيئة عن تطبيقه ر
 .2عدم قيام الخاضع ر
للضيبة عىل أساظ الهامش وفقا ألحكام المادة ( )43من هذا
المرسوم بقانون.
ر
 .3عدم التقيد ر
بالشوس واإلجراءات الواجبة حول حفظ السلع يف منطقة محددة أو نقلها إىل منطقة محددة أخرى.
للضيبة بإصدار الفاتورة ا ر
 .4عدم قيام الخاضع ر
لضيبية أو المسرند البدي عند قيامه بأي توريد.
ر
ر
يت أو المسرند البدي .
 .5عدم قيام الخاضع للضيبة بإصدار اإلشعار الدائن الض ي
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ر
ر
ر
رر
ر
يت
 .6عدم التام الخاضع للضيبة بالشوس واإلجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضيبية واإلشعار الدائن الض ي
ر
إلكتونيا.

المادة ( - )77التهرب

ر
الضيب23
ي

الضيت المنصوص عليها رف قانون اإلجراءات ر
مع عدم اإلخالل بحاالت التهرب ر
الضيبية ،إذا ثب
ي
ي
ّ
مسج قام بالحصول عىل سلع وفقا للبند ( )3من المادة ( )48من هذا المرسوم بقانون ،مدعيا بأنه مسج  ،فيعتت
الضيت ويعاقب وفقا لقانون اإلجراءات ر
بأنه قام بالتهرب ر
الضيبية.
ي
بأن شخصا غت

ر
العاش – أحكام عامة
الباب
المادة ( - )78االحتفاظ بالسجالت
 .1دون اإلخالل باألحكام المتعلقة باالحتفاظ بالسجالت المنصوص عليها رف أي قانون آخر ،عىل الخاضع ر
للضيبة
ي
أن يحتفظ بالوثائق اآلتية:
أ .سجالت لجميع توريدات السلع والخدمات أو استتادها.
ر
ر
تلق الخدمات.
ب .جميع الفواتت الضيبية والمسرندات البديلة المتعلقة باستالم السلع أو ي
ج .جميع اإلشعارات الدائنة ر
الضيبية والمسرندات البديلة المستلمة.
ر
ر
الت تم إصدارها.
د .جميع الفواتت الضيبية والمسرندات البديلة ي
ر
ر
الت تم إصدارها.
ه .جميع االشعارات الدائنة الضيبية والمسرندات البديلة ي
الت تم التضف بها أو أخذها الستعمال ال يتعلق باألعمال ،موضحا ر
ر
الضيبة
و .سجالت السلع والخدمات ي
المسددة عنها.
ر
ر
ر
والت لم يتم خصم رضيبة المدخالت المتعلقة بها.
الت تم شاؤها ي
ز .سجالت السلع والخدمات ي
ر
الت تم تصديرها.
ح .سجالت السلع والخدمات ي
الت تتم عىل الحسابات والفواتت ر
ر
الضيبية المعدلة.
س .سجالت التعديالت والتصحيحات ي
ي .سجالت أية توريدات خاضعة ر
للضيبة تم القيام بها أو استالمها وفقا للبند ( )3من المادة ( )48من هذا
المرسوم بقانون ،وتتضمن أية تضيحات تم تقديمها أو استالمها فيما يتعلق بتلك التوريدات الخاضعة
ر
للضيبة.
ر
يت يحتوي عىل البيانات اآلتية:
ك .سج ض ي
الضيبة المستحقة عىل التوريدات الخاضعة ر
 )1ر
للضيبة.
ر
الضيبة المستحقة عىل التوريدات الخاضعة ر
 )2ر
للضيبة وفقا لآللية المنصوص عليها يف البند ( )1من المادة
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( )48من هذا المرسوم بقانون.
 )3ر
الضيبة المستحقة بعد تصحيح أو تعدي الخطأ.
ر
 )4ر
لالستداد عىل التوريدات أو االستتاد.
الضيبة القابلة
ر
 )5ر
لالستداد بعد تصحيح أو تعدي الخطأ.
الضيبة القابلة
ر
يأا:
 .2تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما ي
ر
أ .المدد والضوابو ر
والشوس الالزمة لالحتفاظ بالسجالت المنصوص عليها يف البند ( )1من هذه المادة.
ر
ّ
ر
الت يمبن للهيئة الوصول إليها يف حال الجهات الحبومية
ب .ضوابو وتجراءات الحفاظ عىل شية السجالت ي
ر
المذكورة يف البند ( )2من المادة ( )72من هذا المرسوم بقانون.
ر
يب
المادة ( - )79إدراج رقم التسجيل الض ي
ر
ر
يت الخاص به ألغراض
عىل الخاضع للضيبة أو أي شخص مخول خطيا من قبله أن يقوم بإدراج رقم الرسجي الض ي
الضيبة عىل ك إقرار وتخطار وفاتورة رضيبية وتشعار دائن رضيت وأي مسرند آخر يتعلق ر
ر
بالضيبة وأية مراسالت
ي
منصوص عليها ر يف هذا المرسوم بقانون أو ر يف القانون االتحادي رقم ( )7لسنــة  2017المشار إليه.
المادة ( )79مك ّررا -
.1

.2

.3

.4

.5

التقادم24

ر
ر
يت أو
باسرثناء الحاالت الواردة يف البنود ( )2و( )3و( )6و( )7من هذه المادة ،ال يجوز للهيئة إجراء تدقيق ض ي
للضيبة بعد مرور ( )5خمس سنوات من نهاية ر
الفتة ر
إصدار تقييم رضيت للخاضع ر
الضيبية ذات الصلة.
ي
ر
للضيبة بعد ( )5خمس سنوات من انتهاء الفتة ر
للهيئة إجراء تدقيق رضيت أو إصدار تقييم رضيت للخاضع ر
الضيبية
ي
ي
ر
يت قب انقضاء مدة ( )5الخمس سنوات ،عىل أن يتم
ذات الصلة إذا تم تبليغه ببدء إجراءات ذلك التدقيق الض ي
ر
ر
يت ،حسب الحال ،خالل ( )4أربــع سنوات من تاري ــخ التبليغ بالتدقيق
يت أو إصدار التقييم الض ي
إتمام التدقيق الض ي
ر
يت.
الض ي
للهيئة إجراء تدقيق رضيت أو إصدار تقييم رضيت بعد مرور ( )5خمس سنوات من انتهاء ر
الفتة ر
الضيبية ذات
ي
ي
ر
ر
ر
طوا تم تقديمه يف السنة الخامسة
يت يتعلق بتضي ــح
ي
يت أو إصدار التقييم الض ي
الصلة إذا كان ذلك التدقيق الض ي
ر
ر
ر
ر
يت ،حسب الحال ،خالل سنة
يت أو إصدار التقييم الض ي
من نهاية الفتة الضيبية ،عىل أن يتم إتمام التدقيق الض ي
الطوا.
واحدة من تاري ــخ تقديم التضي ــح
ي
ر
ً
ر
يت أو إلصدار
لمجلس الوزراء بناء عىل اقتاح الوزير أن يصدر قرارا بتعدي المدة المحددة إلتمام التدقيق الض ي
ر
يت وفقا للبندين ( )2أو ( )3من هذه المادة.
التقييم الض ي
ال يجوز تقديم أي تضي ــح طوا بعد مرور ( )5خمس سنوات من تاري ــخ انتهاء ر
الفتة ر
الضيبية ذات الصلة.
ي
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 .6رف حالة التهرب ر
الضيت ،يجوز للهيئة إجراء تدقيق رضيت أو إصدار تقييم رضيت خالل ( )15خمس ر
عشة سنة
ي
ي
ي
ي
ر
ر
ر
ر
يت.
الت وقع خاللها التهرب الض ي
من نهاية الفتة الضيبية ي
ر
ر
الضيت ،يجوز للهيئة إجراء تدقيق رضيت أو إصدار تقييم رضيت خالل ( )15خمس ر
عشة
 .7يف حالة عدم الرسجي
ي
ي
ي
ر
ر
يت.
سنة من التاري ــخ الذي كان يتوجب فيه عىل الخاضع للضيبة القيام بالرسجي الض ي
ر
ر
 .8ينقطع التقادم المذكور يف هذه المادة ألي سبب من األسباب المنصوص عليها يف القانون االتحادي رقم ( )5لسنة
 ،1985بإصدار قانون المعامالت المدنية ،أو أي قانون اتحادي آخر يح محله.
الباب الحادي ر
عش– أحكام ختامية
المادة ( - )80أحكام

انتقالية25

 .1إذا قام المورد باستالم المقاب أو أي جزء منه أو إصدار فاتورة لقاء سلع أو خدمات قب تاري ــخ العم بأحبــام هذا
ر
المرسوم بقانون ،يعتت تاريــخ التوريد تاريـ ــخ العم بأحبــام هذا المرسوم بقانون يف الحاالت المبينة تاليا إذا تم بعد
تاري ــخ العم بأحكام المرسوم بقانون:
أ.

انتقال السلع تح

رإشاف المورد.

ب .وضع السلع بتضف المستلم .
ج .إتمام تجميع أو تركيب السلع.
الجمري.
د .تحنير البيان
ي
ه .قبول المستلم للتوريد.
جزا بعد تاري ــخ العم بأحكام هذا
كىل أو
ي
 .2إذا تم إبرام عقد قب شيان أحكام هذا المرسوم بقانون يتعلق بتوريد ي
ر
المرسوم بقانون ولم يتضمن العقد نصا يتعلق ر
كاآلا:
بالضيبة عىل هذا التوريد يعام
ي
أ .يعتت المقاب متضمنا ر
للضيبة إذا كان مفروضة بموجب هذا المرسوم بقانون.
ب .يجب احرساب ر
الضيبة عىل التوريد دون النظر إىل ما إذا كان قد تم أخذها باالعتبار عند تحديد المقاب لقاء
التوريد.
ر
ر
الت يبون فيها
 .3تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون األحكام الخاصة بتطبيق المرسوم بقانون يف الحالة ي
التعاقد قد تم قب العم بأحكام هذا المرسوم بقانون ،ولكن تم توريد السلع والخدمات كليا أو جزئيا بعد تاري ــخ
العم بأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة ( - )81تقاسم اإليرادات
ر
ر
الت يتم تحصيلها وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون للتقاسم ر
بي الحبومة
تخضع إيرادات الضيبة والغرامات اإلدارية ي
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ر
االتحادية وحبومات اإلمارات وفقا ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )13لسنة  2016يف شأن إنشاء الهيئة
االتحادية ر
للضائب.

المادة ( - )82الالئحة التنفيذية
بناء عىل ر
يصدر مجلس الوزراء ً
اقتاح الوزير الالئحة التنفيذية ألحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة

(26)83

تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص رف هذا المرسوم بقانون ،أحكام قانون اإلجراءات ر
الضيبية.
ي
المادة ( - )84إلغاء الحكم المخالف
ُي رلع ك نص أو حكم يخالح أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.
المادة ( - )85ر
نش المرسوم بقانون والعمل به
نش هذا المرسوم بقانون رف الجنيدة الرسميةُ ،
ُي ر
ويعم به من اعتبارا من  1يناير .2018
ي
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